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المبادرة العربية للتدريب في مجال اإلستثمار 
(3)االجتمــاعــي المنتهــي بــالتـمكـيـــن اإلقتــصــادي

الماهيـــــة:
هي مبادرة أطلقتها الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية لدعم جهود التمكين اإلقتصادي 
لألفراد في عموم المنطقة العربية وفي خارجها، وذلك من خالل توفير منتجات وخدمات مهنية 
نوعية في مجاالت عملها وتخصصها، وتدريب المنضمين لهذه المبادرة على أدوات تسويقها 
برؤية  أعمالهم  لممارسة  لهم  القانوني  الغطاء  توفير  ثم  ومن  احترافية،  منهجيات  وفق 
اقتصادية، وتوفير الدعم الفني والمعلوماتي والتقني لهم لتحقيق نتائج إيجابية عند تسويق هذه 
المنتجات والخدمات والتي تم اختيارها بعناية فائقة في مناطق إقامتهم وتأثيرهم، مما يعظم 

فرص تحقيق عضو هذه المبادرة العربية أمن موارد مالية.



المبادرة العربية للتدريب في مجال اإلستثمار (4)
االجتمــاعــي المنتهــي بــالتـمكـيـــن اإلقتــصــادي

األهــــداف:
تسويقهم  عبر  مالية  موارد  أمن  لتحقيق  العربية  المنطقة  في  لألفراد  فرص  توفير   .1

لخدمات ومنتجات ذات عوائد مجتمعية فاعلة.

لتبني  وتحفيزهم  والمهارية  المعرفية  العربية  المبادرة  لهذه  المنضمين  قدرات  بناء   .2
سلوك إيجابي نحو العمل الحر في مجال الخدمات المهنية .

إتاحة الفرصة للمجتمعات المستهدفة من جهود تسويق المنضمين لهذه المبادرة   .3
المسؤولية  مجال  في  المهنية  والخدمات  المنتجات  مع  اإليجابي  للتفاعل  العربية 

المجتمعية.

وخدماتها  منتجاتها  االجتماعية إليصال  للمسؤولية  اإلقليمية  الشبكة  تحقيق هدف   .4
المهنية المتقدمة إلى رقعة جغرافية أكبر من مجال تأثيرها الحالي.

توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال الرقمي لتعظيم أثر جهود التسويق للوصول   .5
إلى عمالء جدد في المنطقة العربية وفي خارجها.

المجــاالت التــي يتـــم تــوفيـــر المنتجـات والخدمات 
المهنيـــة ألعضــاء المــبــادرة لتسـويقـهـا:

الخدمة المجتمعيةالتنمية المستدامةالمسؤولية المجتمعية  

تطوع المحترفين  أخالقيات األعمال



(5) المبادرة العربية للتدريب في مجال اإلستثمار 
االجتمــاعــي المنتهــي بــالتـمكـيـــن اإلقتــصــادي

اإلنضمــام إلى عضويـــة بـــرنــامــج النخبـــة الدوليـــة للمسؤوليـة المجتمعية التابع للشبكة   
اإلقليميــة للمسؤوليــة االجتماعيــة.

حضــور مقابلةــ شخصيــة يتمــ عملهــا مع المتقدمـين للمشاركــة في المبادرة العربية عبر    
الوسيط الرقمي )المقابلة عن بعد(.

الموافقة على توقيع إتفاقية اإلنضمام إلى المبادرة العربية للتدريب في مجال اإلستثمار    
االجتماعي المنتهي بالتمكين اإلقتصادي.

الموافقة على التوقيع على “ الميثاق األخالقي “  الخاص بالمبادرة العربية للتدريب في    
مجال اإلستثمار االجتماعي المنتهي بالتمكين اإلقتصادي«.

المشاركة في برنامج تدريبي تعريفي متقدم عن المنتجات والخدمات المهنية المشمولة    
في المبادرة العربية ، يقدم عن بعد ) في الفترة المسائية (.

إستالم المنتجات والخدمات المهنية المخصصة لكل عضو منتسب لهذه المبادرة.   

البدء في التسويق وتقديم تقارير اإلنجاز.   

آليات اإلنضمام إلى المبادرة العربية للتدريب 
فــي مجــال اإلستثمـــار االجتمــاعـــي المنتهــي 

بالتمكيـــن اإلقتصـــادي:



المبادرة العربية للتدريب في مجال اإلستثمار (6)
االجتمــاعــي المنتهــي بــالتـمكـيـــن اإلقتــصــادي

خدمات ومــزايـا يحصل عليـها المنتسـب لعضويـــة 
»المبادرة العربيـــة للتدريــب فـــي مجـــال اإلستـثـمــار 

االجتماعـــي المنتهـــي بالتمكيــن اإلقتصـــادي«:

الحصول على صفة رائد أعمال »بحاضنة تجسير لريادة األعمال المجتمعية الرقمية« التابعة   
للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

مكاتب افتراضية مشتركة على منصة حاضنة األعمال الرقمية بالموقع اإللكتروني للشبكة   
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

مزاولة خدمات تسويق المنتجات والخدمات المهنية لمؤسسة دولية ذات سمعة حسنة،   
ووفق إطار قانوني ورسمي. 

توفير حساب مصرفي مشترك للمبادرة إلتمام عمليات الخدمات المصرفية بإشراف مكتب   
محاسبة وتدقيق دولي.

خدمة الدفع اإللكتروني عبر موقع الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.  

خدمة استشارية لالمتثال للقوانين عند مزاولة التسويق عبر الوسيط الرقمي.  

فريق  بها  يقوم  التي  والخدمات  للمنتجات  العام  التسويق  خدمات  ثمار  من  االستفادة   
التسويق بالشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

المساعدة بالحسابات واإلدارة المالية.  

توفير طاقم استشاري وطاقم رقابي لإلشراف على أعمال وأنشطة المبادرة العربية.  

إدارة الملكية الفكرية للمنتجات والخدمات.  

برامج تدريبية شاملة عن المنتجات والخدمات المهنية.  

توفير خدمات ومنتجات حصرية للعضو المنتسب للمبادرة ممن يحققون نجاحات في مجال   
تحقيق أهدافهم التسويقية.



المبادرة العربية للتدريب في مجال اإلستثمار 
(7)االجتمــاعــي المنتهــي بــالتـمكـيـــن اإلقتــصــادي

الـــدعــم اإلعــالمـــي.  

خدمة استقبال االتصاالت.  

توفير مطويات تعريفية بالمنتجات والخدمات مصصمة بهوية الشبكة اإلقليمية للمسؤولية   
االجتماعية لدعم جهود العضو التسويقية )نسخة الكترونية(.

تصميم بطاقة تعريفية بالعضو المنتسب للمبادرة التعريفية تحمل بيانات االتصال )نسخة   
إلكترونية(.

الحصول على بريد إلكتروني رسمي من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.  

توفير ورشة عمل تنشيطية كل أسبوعين لألعضاء المنتسبين للمبادرة العربية عبر الوسيط   
الرقمي.

اإلقليمية  للشبكة  المهنية  والخدمات  المنتجات  تسويق  من  مالية  عوائد  على  الحصول   
للمسؤولية االجتماعية. وتزيد هذه العوائد بمقدار ما يحققه العضو من نجاحات تسويقية.

يحق للعضو التعاقد مع فريق تسويق يعملون تحت إشرافه ليساعدوه في تحقيق أهدافه   
التسويقية من ذات المنتجات والخدمات المهنية المعتمدة والمشمولة بالمبادرة العربية. 
على أن يتم االتفاق معهم من قبله مباشرة ويقدم لهم نسبة من عوائد التسويق المخصصة 
له. وينطبق عليهم أيضا ذات الضوابط القانونية واألخالقية التي يلتزم بها العضو األصيل 
في المبادرة. حيث يمكن أن يستفيد من هذه الميزة بعد مرور 4 شهور على انتسابه للمبادرة 

العربية للتدريب في مجال االستثمار االجتماعي المنتهي بالتمكين االقتصادي.

يحق للعضو الحصول على ترخيص دولي مستقل يحمل اسمه، ومقر لمكتب افتراضي في    
للمبادرة  انتسابه  على  عام  مرور  بعد  الرقمية،  المجتمعية  األعمال  لريادة  تجسير  حاضنة 
العربية، وتحقيقه األهداف التسويقية المتفق عليها مع إدارة المبادرة للمنتجات والخدمات، 

معززة بتوصية من مجلس إدارة الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.



للتسجيل واإلشتراك عبر الرابط اإللكتروني
www.regionalcsr.com - www.jadaracsr.com للشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

info@regionalcsr.com أو اإلتصال97333521334+ أو البريد اإللكتروني 
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الحــدود الجغرافيـــة:
لكل  الرقمي  الوسيط  عبر  والخدمات  المنتجات  العربية تسويق  المبادرة  في  للعضو  يحق   

دول العالم ، كما يمكن التسويق عبر أدوات التسويق المباشر في موطن إقامته .

بالتمكين  المنتهي  االجتماعي  للتدريب في مجال اإلستثمار  العربية  للمبادرة  اإلداري  المقر   
اإلقتصادي:

في  التمثيلي  مكتبها  خالل  من  االجتماعية  للمسؤولية  اإلقليمية  للشبكة  الرئيس  المقر   
مملكة البحرين والمتمثل في »استشارات أخالقيات األعمال«.


